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LA DIFUSSIÓ 

• Per comunicar el procés participatiu i incentivar el 
disseny de propostes per part de la ciutadania, es va 
repartir el tríptic informatiu a totes les llars

• Banderoles a carrers de Lloret

• Al llarg del període d’assemblees, es va fer difusió a 
través dels canals municipals: Xarxes socials, Nova 
Ràdio Lloret, Televisió Local



RECOLLIDA DE PROPOSTESRECOLLIDA DE PROPOSTES



Es van recollir un total de 78 propostes via formulari 
web

La Zona del Rieral, Nucli Antic i Zona Oest són les que 
van entrar més propostes via formulari web. 

PROPOSTES VIA WEB



249 veïns i veïnes de Lloret de Mar van participar a les 
assemblees dels pressupostos participats
• Les zones amb més participació (entre 27 i 40 participants) 

van ser: Nucli Antic, Zona Oest, Can Carbó-Mas Baell, Can 
Sabata i Zona Centre

• Les zones amb menys participació (menys de 10) van ser: 
Zona Est, Els Pescadors, Can Ballell i Zona Nord

ASSEMBLEES

Zona Est, Els Pescadors, Can Ballell i Zona Nord



• En total es van recollir 253 propostes, algunes de les
quals no es van portar a votació perquè els veïns
van considerar que havien d’entrar dins els
pressupostos ordinaris i no dins els pressupostos
participats.

PROPOSTES VALORADES

• Els equips tècnics han valorat 58 propostes



LES PROPOSTESLES PROPOSTES



ZONA RIERAL: 38.961 €
PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Adequar i millorar el recinte del Biciparc 29.200 € Es preveu tanca perimetral, caseta 
de fusta i rètol informatiu sobre 
funcionament d’ús

Fer una zona de “agility” i pipi-can però no al Turó 
d’en Buc

14.700 € Ubicar-la en la zona boscosa situada 
entre el biciparc i la comissaria de la 
Policia Local

Espai de trobada i activitats per a gent gran 2.500 € Els conceptes de lloguer i activitats Espai de trobada i activitats per a gent gran 
aprofitant un local buit

2.500 € Els conceptes de lloguer i activitats 
no es poden carregar al capítol 
d’inversions.
Es proposa: Organitzar activitats per 
a gent gran al centre cívic del Rieral

Millorar i condicionar la Plaça Domènech Moner 
amb la construcció d’una pista polivalent i la 
instal·lació d’una zona de fonts de “xorros” 
d’aigua, bancs i arbrat.  

30.000 € Adequar la Plaça Domènech Moner 
(enjardinament, bancs, arbrat). El 
cost d’una pista polivalent i zona de 
fonts sobrepassa l’import de la zona

Hort Urbà al solar municipal en desús del carrer 
Mas Pons.

NO Segons el POUM vigent la finca de 
titularitat municipal té qualificació 
de zona de volumetria específica. 
No s’hi contemplen usos d’esbarjo, 
lleure o interès social.



EL MOLÍ – MAS VILÀ – CAN RIBALAIGUA: 49.165,12 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Instal·lació d’elements de gimnàstica per 
persones grans a l’aire lliure 

19.200 € Ubicar-ho junt al parc infantil 
de Can Ribalaigua o en l’espai 
situat al lateral de l’Av. De Can 
Ribalaigua

Recinte per portar a passejar els gossos i 
zona d’agility

14.700 € La zona més adient és  l’entorn 
del parc urbà de Can zona d’agility del parc urbà de Can 
Ribalaigua habilitant recinte 
tancat

Remodelació de la Plaça de les Regions 32.340 € Millora de l’accessibilitat de 
l’av. Regions, bancs i arbrat a 
la plaça

Vigilant de barri NO No es pot contemplar dins la 
partida d’inversions

Centre cívic que doni resposta a les 
necessitats del barri 

NO No hi ha cap immoble de 
titularitat municipal a la zona. 
La construcció d’un mòdul de 
planta baixa d’uns 50 m2 
s’estima en 104.500 euros.



ZONA SUD:  33.395,17 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Il·luminar l’Av.  Mare de Déu de Gràcia -
rotonda de Fenals fins al Condado del Jaruco.

33.000 € Per la longitud del carrer el 
pressupost seria 91.300 € però els 
tècnics s’han adequat al pressupost 
(menys il·luminació...)

Condicionament del carrer Pere Serafí del  
Condado Jaruco (enjardinament, col·locació 
de bancs, aparells de gimnàstica per a adults, 

29.090 € Es buscarà el consens dels veïns

de bancs, aparells de gimnàstica per a adults, 
pista petanca...)

Redacció del projecte per fer un carril per a 
bicicletes i vianants a les Alegries

NO Carreteres està fent projecte per 
millorar les entrades, preveient carril 
bici de les Alegries fins l’entrada de 
Pinares. L’Ajuntament no pot 
projectar en zona de carreteres

Neteja i manteniment dels pluvials a la Soleia NO El manteniment no és municipal. 
S’hauria de fer servir la línia d’ajuts 
destinada a les entitats de 
conservació

Arreglar i fer accessibles els vorals del carrer 
Mare de Déu de Gràcia - rotonda Fenals fins el 
Condado del Jaruco.

NO El seu desenvolupament està previst 
per la Propietat de Sant Quirze



ZONA PUIGVENTÓS:  22.263,45 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Condicionament del parc infantil 
(substitució dels equipaments actuals, 
terra de goma i sorral)

17.000 €

Instal·lació de bancs i papereres segons 
les necessitats del barri

4.500 € 6 bancs i 8 papereres

Pista polivalent 14.995 € Pista 21x10 per jugar a futbolPista polivalent 14.995 € Pista 21x10 per jugar a futbol
sala, bàsquet o handbol

Centre cívic a Puigventós NO A la zona no hi ha cap 
immoble de titularitat
municipal. La construcció d’un
mòdul de planta baixa d’uns
50 m2 s’estima en 104.500 
euros.

Disposar d’il·uminació nadalenca pel 
veïnat

NO Es tindrà en compte per la 
nova licitació del contracte de 
les llums de Nadal de l’any 
2017



ZONA CAN SABATA – ZONA ESPORTIVA:  26.901,67 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Adequació del Parc de Can Sabata amb 
un espai multiesportiu

14.995 € Pista 21x10 per jugar a 
futbol sala, bàsquet o 
handbol

Neteja, arranjament de la zona i 
reubicació dels contenidors de davant 
dels nº1 i 3 del Passatge Senyora de 

400 € Col·locar contenidors junt 
a la paret de l’escola, a 
continuació de l’entrada dels nº1 i 3 del Passatge Senyora de 

Rossell.
continuació de l’entrada 
del pàrquing de l’edifici 
Fauria. En l’espai que 
queda lliure pintar 
aparcament motos i posar 
2 pilones.

Millora de l’arbrat de l'Avinguda de les 
Alegries 

NO L’Ajuntament fa el 
manteniment (control 
plagues, interferència 
enllumenat façanes,...)



ZONA EST: 29.684,60 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Parc infantil a Canyelles 18.500 € Ubicar-ho a la plaça de 
Nacions Unides

Tancar el carrer França per evitar 
col·lapses en època d’estiu 

20.000 € Tancament amb barreres 
automàtiques 

Millorar l'estat del túnel de la Ronda 
Europa

29.000 €

Millora de la senyalització i informació 
cívica al camí antic de Canyelles

900 € 2 papereres i 2 senyals 
informatives sobre civisme

Valorar la possibilitat de fer carrils 
d'incorporació al creuament de la 
carretera de Tossa amb Canyelles

NO La titularitat de la 
carretera GI-682 és de la 
Generalitat i la gestiona el 
Departament de 
Carreteres de Girona



ZONA PESCADORS:  25.974,02 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Local social i espai de magatzem per a 
l’associació de veïns

23.800 € Ocupar part de
l’aparcament municipal 
amb un mòdul prefabricat 
de fusta  (26,95 m2)

Millores a l’espai públic 19.350 € Dotar les rampes i escales 
existents d’unes baranes existents d’unes baranes 
d’acer inoxidable



ZONA NORD:  35.250,46 €
PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Col·locació de mampares als 
contenidors de Lloret Blau. 

27.000 € 6 mampares
prefabricades amb plàstic 
recuperat + rètols 
informatius

Instal·lació de bústies i marquesines de 
protecció a MontLloret i instal·lació de 
marquesina a les bústies ja existents a 

1.804 € Pendent de modificació:
1 mòdul de 16 bústies.
Marquesines per cobrir marquesina a les bústies ja existents a 

Lloret Residencial
Marquesines per cobrir 
bústies no se n’han trobat 
en el mercat.

Instal·lació de papereres als Pinars 380 € Col·locació de vuit 
papereres

Col·locació de marquesines a les 
parades d’autobús de la L1

NO S’està fent el plec per a la 
licitació del transport 
públic

Condicionament de la zona 
d’equipament situada a l’inici del carrer 
de l’Osona de la urbanització de Lloret 
Blau. 

NO No es pot fer per falta de 
clavegueram



ZONA OEST:  51.948,05 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Paviment tou i gronxadors adaptats al parc 
del Casal de Joves de Fenals

61.810 € Decidir si es replanteja en dues 
propostes: 
20.000 € (joc inclusiu)
41.810 € (paviment continu de cautxú)

Arranjament del parc infantil del carrer 
Francesc Layret

19.200 € Requereix d’explicació tècnica
Es proposa replantejar la proposta Francesc Layret Es proposa replantejar la proposta 
donat per les filtracions d’aigua del 
parc que s’agreujarien amb un 
paviment de cautxú. 

Espai agility-lúdic per gossos a Punta Garbí 15.155 € Creació d’una àrea de gossos d’uns 
1100 m2 a la part posterior del bosc.

Construcció d’un parc infantil a la Platja de 
Fenals

NO Des de l’Ajuntament s’està treballant en 
estructura Workout a la zona boscosa 
de la platja i creació de nova àrea de 
jocs infantils a la part posterior del bosc

Il·luminació de Nadal a diferents punts del 
barri de Fenals

NO



ZONA CENTRE:  42.671,61 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Adequació dels camins veïnals de la 
zona de Roca Grossa com a ruta verda

9.635 € Falta delimitar ruta ja que 
hi ha moltes variables de 
tenir en compte. El preu 
és el de 5 cartells

Recuperació de les escales de Roca 
Grossa 

42.000 € Es proposa fer per trams
Grossa 

Adequació de la zona denominada 
"pota d'elefant" de Roca Grossa  com a 
parc públic (zona verda forestal)

NO El POUM qualifica aquesta 
zona com a Zona 
d’Habitatges Unifamiliars. 
Caldria modificació del 
POUM. 



ZONA CAN CARBÓ – MAS BAELL:  51.020,40 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Condicionament de la plaça del Centre 
Cívic Can Carbó

51.000 € No s’inclou fer un mural i en la mesura 
d’aquest import s’anirien fent aquestes 
millores

Servei de lavabos al parc de Can Xardó 14.517 € S’han presentat 2 propostes:
- Ubicar mòdul prefabricat de fusta 

per instal·lar lavabo adaptat 
(14.317 €)(14.317 €)

- Instal·lar cartells indicatius al parc i 
obrir els lavabos públics de la Masia 
o del Teatre (200 €)

Millora del parc infantil del carrer Països 
Catalans 

36.230 € Jocs infantils (12.500 €) i paviment 
continu de cautxú (23.730 €)

Elements de gimnàstica per a joves al parc 
de Can Xardó

13.500 € Ubicar-ho a la part posterior de la 
Masia de Can Saragossa

Substitució de la pista de ciment de Can 
Carbó per una zona verda i arbrada (Av 
Catalunya - carrer Barcelona)

NO La pista esportiva té una funció social 
important. El cost de la proposta 
sobrepassaria l’import assignat



ZONA NUCLI ANTIC:  55.658,62 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS
Trasllat o soterrament dels contenidors del 
Passeig Camprodon i Arreita, 29, davant edifici 
Borodin. Valorar si es pot fer el mateix en altres 
punts del passeig.

4.200 € No es poden soterrar perquè 
l’Ajuntament no té competències  
(Servei de Costes).
Proposta: Habilitar un espai en 
l’aparcament de Sa Caleta per 
traslladar els 6 contenidors i ocultar-
los amb mampara
Potser caldria replantejar la Potser caldria replantejar la 
proposta.

Fer un estudi de canalització de cablejat per 
façana de carrers del Nucli Antic

30 € metre lineal amb tub d’acer 
galvanitzat

Mapa comercial i cultural del nucli antic 3.000 € El pressupost és pel disseny i 
impressió de 20.000 exemplars

Revitalitzar l’eix carrer del Carme PENDENT Elaboració i execució d’un pla de 
revitalització /dinamització de l’eix 
del carrer del Carme (senyalització 
punts d’interès, enllumenat,...) 

Inventari i eliminació de rètols comercials en 
desús 

NO No es pot posar en el capítol
d’inversions. Es farà internament



ZONA CAN BALLELL:  37.105,75 €

PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Millorar la mobilitat del carrer Fusters 5.000 €

Pavimentació d’una part del Parc de 
Sant Cristòfol

37.000 €

Canviar la ubicació de la porta del 4.670 €Canviar la ubicació de la porta del 
Centre Cívic de Can Ballell reforçada 
amb il·luminació a la part superior

4.670 €

Reforçar l’enllumenat del barri NO S’estan posant nous punts 
de llum al barri

Canviar les faroles del carrer Fusters NO Ja s’estan canviant



AVALUACIÓ DE LES ASSEMBLEES DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATSPRESSUPOSTOS PARTICIPATS



133 qüestionaris

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ 
DE LES ASSEMBLEES



Valoració de les assemblees



Coses a millorar de les Assemblees (34 respostes)

Més informació prèvia sobre el tipus de propostes a plantejar i què 
entra dins el pressupost participat i què dins els pressupostos 
ordinaris 13

Més participació 7

Més temps 4Més temps 4

Donar informació sobre el procés 2

Exposició inicial més breu 2

Més implicació dels regidors presents a les assemblees 2

Pautes de propostes per l'interés general i no per cada barri en 
particular 1

Permetre votar per Internet aquelles propostes que ara només es 
voten a l'assemblea de barri de forma presencial 1

Poder destinar els diners a inversions no tangibles 1

Més freqüència 1





Coses a millorar dels Pressupostos Participats (30 respostes)

Més informació prèvia i difusió, per fomentar la participació 11

Més participació 6

Augmentar el pressupost 3

Revisar les zones i els criteris per repartir els diners 3Revisar les zones i els criteris per repartir els diners 3

Més temps per presentar projectes 2

Conèixer les inversions previstes en els pressupostos generals 2

Acotar més els temes 1

Acreditació dels assistents per tal de que s'està empadronat a 
la zona on es vota 1

Més periodicitat 1



ON SOM ARA?



VOTACIÓ
13 i 14 de maig

Centre Cívic del RieralCentre Cívic del Rieral
Ajuntament

Divendres 13, de 9 a 20h
Dissabte 14, de 10 a 13h



Consell Veïnal
Lloret de Mar

14 d’abril de 2016


